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MENSAGEM INICIAL

A quem retorna a mais um semestre, e aos que estão chegando agora na
Universidade, saudamos com muito entusiasmo e esperança.

Nós, que integramos o Núcleo Local de Assistência Estudantil e Ações
Afirmativas, conhecido carinhosamente como NOAE, queremos reiterar a
nossa alegria que se renova a cada período acadêmico, desejando a
todos(as) vocês uma excelente vivência universitária.

Caso necessitem do nosso auxílio, seja por questões sociais, psicológicas
e/ou educacionais, saibam que contam sempre com o nosso apoio. Temos
o maior prazer em ouvir vocês, com muita ética e respeito, entendendo
que cada um(a) é único(a), e que nossas peculiaridades nos tornam quem
somos. 

Sejam muito bem-vindos(as) e contem sempre conosco ♥      

   
              Fátima Coutinho   (Coordenadora)                                     Laise Almeida                                                                   xxxxxx                        

          Assistente Social                                                     Pedagoga                                                                  Psicólogo(a)
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FUNCIONAMENTO DO NOAE

O NOAE funciona de segunda a sexta, realizando orientações e
atendimentos individualizados e/ou em grupos para o público do ICTI.
Também são realizados, em alguns casos, atendimentos online na sala
virtual do NOAE na plataforma RNP, acessível a partir do link:

   https://conferenciaweb.rnp.br/webconf/noae-nucleo-local-de-
assistencia-estudantil-e-acoes-afirmativas.
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https://conferenciaweb.rnp.br/webconf/noae-nucleo-local-de-assistencia-estudantil-e-acoes-afirmativas


O atendimento é feito presencialmente ou por videoconferência.
Duração máxima: 1 hora.
De acordo com a demanda trazida pela/o estudante, poderão
ser marcados novos atendimentos, o que será definido em
comum acordo entre psicólogo(a) e estudante.

 
ATENDIMENTO PSICOLÓGICO

Responsável:  A Definir

A/o estudante que sentir necessidade de atendimento psicológico
pode entrar em contato com o(a) psicólogo(a) na sala do Noae ou
através do e-mail xxxxxx@ufba.br, e o(a) profissional a/o
responderá combinando o horário para o atendimento.

Formato: 
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O Plantão está aberto para todas/os estudantes do ICTI.
Os atendimentos são completamente sigilosos. Apenas o(a)
psicólogo(a) terá conhecimento do conteúdo da conversa.
Não é permitido gravar o atendimento.
Caso a/o estudante desmarque ou falte sem aviso, ela/ele será
orientada/o a entrar em contato com o(a) psicólogo(a) na
semana seguinte para marcar novo horário, caso ainda tenha
interesse em ser atendida/o. 

Enfrentamento à COVID-19 e seus desdobramentos
Relação com a Universidade
Questões de aprendizagem
Orientação Vocacional 

 
ATENDIMENTO PSICOLÓGICO 

(continuação)

Condições: 

Principais demandas atendidas: 
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No caso de encontros virtuais por videoconferência, em grupo ou
individuais, estes serão realizados através da plataforma da Rede
Nacional de Ensino e Pesquisa (RNP).
Duração média dos encontros em grupo:  1 hora.
Duração média do atendimento individual:  de 15 minutos a 1 hora,
dependendo da demanda.

 
ATENDIMENTO SOCIAL

Responsável:  Fátima Coutinho

A assistente social orienta as/os estudantes do ICTI acerca dos benefícios
da Assistência Estudantil da Pró-Reitoria de Ações Afirmativas e
Assistência Estudantil da UFBA (PROAE), detalhando as particularidades
de cada auxílio ofertado. 
O estudante poderá solicitar orientações presencialmente, por e-mail
(fatima.coutinho@ufba.br) ou atendimento online para sanar dúvidas
referentes à Assistência Estudantil. 

Formato:
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O atendimento está disponível para todas/os estudantes do ICTI.
Os atendimentos são completamente sigilosos. Apenas a assistente
social terá conhecimento do conteúdo da conversa.
Não é permitido gravar o atendimento.
Se houver necessidade, a assistente social poderá orientar o/a
discente a buscar atendimento pedagógico e/ou psicológico.

Esclarecimentos sobre os benefícios da assistência estudantil.  

 
ATENDIMENTO SOCIAL

(continuação)

Condições:

Principais demandas atendidas:
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O atendimento é realizado presencialmente ou por videoconferência,
em plataforma definida pela pedagoga.
Duração média:  de 15 minutos a 1 hora, dependendo da demanda.
Geralmente é agendado um novo atendimento, após o intervalo
mínimo de 7 dias, para acompanhamento e ajustes das demandas,
se necessário.

 
ATENDIMENTO PEDAGÓGICO

Responsável:  Laise Almeida

 O atendimento pedagógico visa auxiliar o/a estudante com relação às
dificuldades para construir e manter uma rotina de estudos organizada e
profícua. O/a estudante deve agendar o atendimento enviando e-mail
para laise.isabela@ufba.br e aguardar o retorno da pedagoga para o
preenchimento dos dados de requisição do atendimento e agendamento
do mesmo.

Formato:
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O atendimento está disponível para todas/os estudantes do ICTI.
Os atendimentos são completamente sigilosos. Apenas a pedagoga
terá conhecimento do conteúdo da conversa.
Não é permitido gravar o atendimento.
Se houver necessidade, a pedagoga poderá orientar o/a discente a
buscar atendimento social e/ou psicológico.
Caso a/o estudante desmarque ou falte sem aviso, ela/ele será
orientada/o a entrar em contato com a pedagoga, após sete dias,
caso ainda tenha interesse em ser atendida/o.

Relação com a aprendizagem.
Rotina de estudos.
Prestação de informações e orientações acadêmico-administrativas
genéricas, de caráter público, relacionadas à legislação da UFBA.
Informações mais específicas devem ser buscadas junto ao
Colegiado do seu curso.

ATENDIMENTO PEDAGÓGICO
(continuação)

Condições:

Principais demandas atendidas:
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